
Výroční zpráva za rok 2012

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je zřízena za účelem napomáhání obnově hodnot přírodního 
prostředí a krajinného rázu Jizerských hor. Dále pak za účelem obnovy harmonické krajiny a harmonického 
vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. Nadace podporuje mezisektorovu spolupráci, ekologickou výchovu, rozvoj nevlád-
ního neziskového sektoru a realizaci strategie trvale udržitelného života. 

Nadace podporuje aktivity směřující k obnově stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských 
hor. Za tímto účelem poskytuje nezávislou finanční pomoc třetím osobám (organizacím i jednotlivcům), jejichž 
činnost je ve shodě s posláním Nadace. 

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem našim sponzorům, dárcům, členům Klubu přátel Nadace a 
ostatním příznivcům Nadace za jejich finanční i morální pomoc v roce 2012.

Nadace pro zachranu
a obnovu Jizerskych hor
Člen Asociace nadací a nadačních fondů při Fóru dárců v ČR
a držitel Známky kvality

Foto: Miroslav Pýcha
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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993, 
aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci chráněné krajinné 
oblasti, která byla poškozena imisemi a v minulosti i nevhodným lesnickým 
hospodařením. 

Realizovali jsme řadu vlastních záměrů vedoucích ke stabilizaci lesních porostů. 
Podpořili jsme mnoho projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů 
samotných a dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních ochranářských 
opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Již od počátku 
spolupracujeme se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy ČR, s. p., což nám zaručuje 
dobré odborné zázemí pro naše počínání. Nadace podpořila za dobu své existence 
několik stovek malých i větších projektů o objemu zhruba patnáct miliónů Kč, 
které přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské krajiny. 

V loňském roce jsme prošli obsáhlým hodnocením a získali jsme prestižní 
ocenění Známka kvality, které je udělováno Fórem dárců ověřeným nadacím. To 
považuji za ohodnocení naší práce, ale určitě to však není nejpodstatnější, co se  
v Nadaci v roce 2012 událo. Tím hlavním cílem, ke kterému byla Nadace založena, je 
podpora projektů jednotlivců i organizací, které jsou v souladu s posláním Nadace. 
Rok 2012 byl v tomto ohledu rekordním a po pečlivém zvážení jsme rozdělili nebo 
rozhodli o rozdělení celkem 1 625 290,- Kč. To by nebylo samozřejmě možné bez 
štědrých příspěvků našich dárců a sponzorů. Na tomto místě jim patří po zásluze 
poděkování a pevně věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna. 
Prostředky na grantování však získáváme i z výnosů z nadačního jmění. Za dobu 
našeho fungování se nám podařilo dosáhnout na jeho celkovou výši 45 mil. Kč, což 
zaručuje dlouhodobou stabilitu Nadace. Po poměrně náročném období, kdy byly 
výnosy z nadačního jmění nízké až záporné, jsme učinili rozhodnutí investovat 
do Českých státních dluhopisů. Tento krok, který jsme dlouze zvažovali, se ukázal 
jako naprosto správný a podařilo se nám tak zajistit stabilní každoroční příjem. 
To je důležité převážně pro organizace, kterým poskytujeme nadační příspěvky 
a i v letech, kdy podpora ze strany státu kolísá, stává se Nadace jistým zdrojem 
financování jejich dlouhodobých projektů.

Finančně jsme podpořili i přípravu projektových dokumentací Společnosti pro 
Jizerské hory, o.p.s., které byly využity k předložení žádosti do Operačního programu 
životního prostředí. Tím prvním je podpora biodiverzity lesních ekosystémů  
v Jizerských horách, jehož cílem je vysázet přes devadesát tisíc sazenic původních 
druhů dřevin (převážně buků, dubů a jedlí) a keřů na více než 31 ha ploch ve 
třech biocentrech. Tento projekt získal v dané výzvě nejvyšší bodové hodnocení 
a byla mu přidělena podpora ve výši až 4,4 mil. Kč. Zároveň jsme podpořili  
i přípravu dalších projektových dokumentací. První z nich se týká zprůchodnění 
toku Smědé tak, aby byla zajištěna migrační prostupnost pro vodní živočichy 
vybudováním rybího přechodu pod Smědavou přírodě blízkým způsobem. Tím 
druhým je obnova návštěvnické infrastruktury, kdy jsme pečlivě zmapovali 
poškozené a dožité prvky pro turisty Jizerských hor a zahrnuli jsme devět z nich 
do podaného projektu. Celková výše prostředků se vyšplhala na 14,5 mil. Kč. Naše 
Nadace se zavázala rovněž podpořit desetiprocentní spolufinancování těchto i výše 
zmiňovaného projektu. Již v loňském roce bylo nutné investovat nemalé finanční 
prostředky do přípravy projektových dokumentů. Věříme, že samotné realizační 
náklady ještě značně klesnou po výběrovém řízení na dodavatele prací. Realizace 
těchto projektů bude významná nejen pro ochranu a obnovu přírodního prostředí, 
budování a opravu ochranářsko-turistické infrastruktury, navíc aspoň trochu 
přispěje k ekonomické prosperitě a podpoře zaměstnanosti v jizerskohorském 
regionu.

Zároveň jsme v minulém roce vyhlásili již druhý ročník fotografické soutěže 
Zaostřeno na Jizerky a opět se celá akce shledala se značným úspěchem. Dorazilo 
přes 200 fotografií od více jak 50 autorů. Odborná porota vybrala 30 nejlepších 
snímků, které se staly součástí výstavní kolekce. Z nich následně vybrala  
13 vítězných, ze kterých jsme sestavili nástěnný kalendář na rok 2013. Zároveň po 
celou dobu letních prázdnin probíhalo na stránkách Libereckého deníku hlasování 
široké veřejnosti, ze kterého vzešel vítěz divácké ceny. V říjnu proběhla vernisáž 
výstavy v Centru Babylon v Liberci, kde jsme vítězům předali hodnotné ceny. 
Následně se každý měsíc výstava přesouvala po vybraných obcích Libereckého 
kraje. Značný úspěch, o kterém svědčí i fakt, že se prodaly v podstatě všechny 
kalendáře, nás vedl k tomu, že budeme v této započaté tradici pokračovat i v roce 
příštím. 

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem firemním dárcům  
a sponzorům, bez kterých by nebyla činnost Nadace vůbec myslitelná. Veliký obdiv 
mají i dárci z řad jednotlivců, kteří každý rok přispějí nezanedbatelnou částkou  
a které sdružujeme v Klubu přátel Nadace. Veliké díky patří i všem organizacím  
a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují v odborné rovině a pomáhají tak 
Jizerským horám s námi. V neposlední řadě děkuji i zodpovědně a nezištně 
pracujícím kolegům ze správní a dozorčí rady naší Nadace.

RNDr. František Pelc,  předseda správní rady

Finanční zdroje, které rozdělujeme v rámci grantových programů, získáváme 
od našich dárců, sponzorů a z výnosů z nadačního jmění. Každoročně se projevuje 
značná důležitost darů od místních firem, nadací, institucí i fyzických osob. I přes 
nelehké období, které nyní řada společností zažívá, se nám podařilo získat necelých 
pět set tisíc korun, které jsme následně věnovali na projekty pomáhající Jizerským 
horám. Program výsadeb původních druhů dřevin zaujal i další společnosti  
a portfolio dárců a sponzorů se rozrostlo o nové členy. Velice důležitou skutečností 
bylo příjemné zjištění, že ani podniky, které nás podporují dlouhodobě, se od nás 
povětšinou neodvrátily a našly ve svém rozpočtu prostředky, které prostřednictvím 
naší Nadace věnovaly Jizerským horám. Tato skupina dárců je pro náš chod velice 
důležitá, neboť zajišťuje dlouhodobou finanční stabilitu.

Pevně věříme, že nezklameme důvěru našich stálých ani nových firemních 
dárců a podpora z jejich strany bude pokračovat i v letech následujících. Na nich 
totiž budoucnost Nadace značným způsobem závisí.

Naši dárciä

Grantové programy Nadace é

Další skupina dárců, která si zaslouží zvláštní zmínku, je Klub přátel Nadace. 
Klub sdružuje převážně fyzické osoby, které mají kladný vztah k Jizerským horám,  
a rozhodly se Nadaci v daném roce finančně podpořit. Příspěvky jednotlivých 
dárců se obvykle nepohybují ve vysokých částkách, ale jejich celkový úhrn přinese 
každý rok značnou finanční pomoc. V roce 2012 se Klub přátel Nadace rozšířil na  
239 členů, kteří přispěli celkovou částkou přes 60 000,- Kč. Součástí našeho 
poděkování těmto drobným dárcům je zasílání publikací, které Nadace podpořila, 
pozvání na nejrůznější akce a jednou ročně se setkáváme na pravidelném 
Benefičním večeru pro Jizerky. Věříme, že v roce 2013 budeme moci v řadách 
Klubu přátel Nadace přivítat mnohé další nové členy, kterým není osud Jizerských 
hor lhostejný.

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy Částka (Kč)

Škoda auto, a.s. 108 000,-

Lesy České republiky, s.p. 100 000,-

Klub přátel Nadace 60 253,-

Liberecký kraj 50 000,-

ČEPS, a.s. 50 000,-

Nadace PRECIOSA 20 000,-

Canon CZ, s.r.o. 20 000,-

A.Raymond Jablonec, s.r.o. 12 000,-

Eurovia CS, a.s. 10 000,-

NORDservis, s.r.o. 7 500,-

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 7 000,-

EMBA, spol. s r.o. 5 023,-

JABLOTRON ALARMS, a.s. 5 000,-

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000,-

Severochema Liberec, družstvo 5 000,-

Akustické a izolační stavby, s.r.o. 5 000,-

Ligranit a.s. 5 000,-

KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a. s. 5 000,-

LUKOV Plast, spol. s r.o. 5 000,-

Projektová kancelář VANER, s.r.o. 5 000,-

Arda, s.r.o. 4 000,-

Rekuper Sychrov, s.r.o. 3 000,-

SZP Sychrov, a.s. 3 000,-

Resim, s.r.o. 2 000,-

Benne, s.r.o. 2 000,-

Electropoli - Galvia, s.r.o. 2 000,-

Veřejná sbírka Zaostřeno na Jizerky 1 998,-

A R K, spol. s r.o. 1 000,-

Celkem: 508 774,-

Správní rada Nadace rozhodla v rámci svých grantových programů pro rok 2012 
o rozdělení celkem 1 625 290,- Kč. Vyplaceno bylo 1 295 490,- Kč a v roce 2013 bude 
dorozděleno zbývajících 327 800,- Kč. V jednom případě žadatel nevyčerpal celou 
poskytnutou částku a vrátil 378,- Kč. Převážná většina prostředků z darů, dotací  
a dalších zdrojů od firem a jednotlivců je využita na financování těchto grantových 
programů. Nezanedbatelným zdrojem na přerozdělování třetím osobám jsou pro 
nás i výnosy z nadačního jmění. 

Finanční prostředky nabízíme žadatelům ve třech otevřených grantových 
programech, jejichž podrobný popis naleznete na našich internetových stránkách. 
Každý z nich je určen jinému typu žadatelů, proto jsou patrné významné rozdíly ve 
výši jednotlivých částek i v různorodosti příjemců nadačních příspěvků.

Zakladni grantovy program
V tomto grantovém programu podporujeme kromě organizací, které se starají 

o Jizerské hory přímo, i vydávání publikací o těchto horách, výzkumné a další 
ekologicko-ochranářské projekty. Grantový program jsme veřejně vyhlásili již 
v prosinci roku 2011, žádosti jsme přijímali po celý rok. Obdrželi jsme celkem 
20 žádostí na celkovou sumu 841 478,- Kč, z toho se správní rada po odborném 
posouzení rozhodla podpořit 13 projektů v celkové výši 450 650,- Kč. Příspěvek  
v roce 2012 získalo jedenáct žadatelů. Nejnižší nadační příspěvek činil 5 000,- Kč 
a nejvyšší 142 500,- Kč.

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2012

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Náš kraj, o.s. Kniha Jizerské hory 2, o lesích, květeně a 
zvířeně

142 500,-

Náš kraj, o.s. Enviromentální vzdělávání a osvěta Správy 
CHKO Jizerské hory

100 000,-

Jizerské aktivity, 
o.s.

Časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY/ 
část Jizerské hory

35 000,-

Asociace 
nestátních 
neziskových 
organizací 
Libereckého kraje

„Týdny pro neziskový sektor“ v 
Libereckém kraji 2012 - partnerství 
ANNOLK a NNO v regionu,  prezentace 
práce NS v rámci února a března 2012

10 000,-
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Slovo předsedy správní rady



Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vede účetnictví dle zákona  
č. 563/1991 Sb. a vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
s platným zněním zákona č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.

Rozvaha k 31.12.2012 (Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek 841 139,-
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -370 143,- 
Finanční dlouhodobý majetek 45 978 771,-
Krátkodobý majetek:
Zásoby 16 710,-
Pohledávky 32 000,-
Finanční krátkodobý majetek 1 549 667,-
Jiná aktiva 2 195,-
Aktiva celkem: 48 050 339,-

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Jihočeská 
univerzita 
v Českých 
Budějovicích, 
Fakulta rybářství a 
ochrany vod

Repatriace pstruha potočního (Salmo 
trutta m. fario) do původních lokalit 
výskytu v oblasti Jizerských hor a kontrola 
migrační prostupnosti a management 
provozu nového rybího přechodu pro 
lososa na toku Jizery

35 000,-

LUNARIA, o.s. Týdny pro les a krajinu ve skanzenu 5 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek o.s.

Rekonstrukce vyhlídkových míst 
– Paličník a Krásná Máří

18 000,-

Severočeské 
muzeum v Liberci, 
p.o.

Aktualizace trvalé přírodovědné expozice 
Severočeského muzea

50 000,-

Muzeum skla a 
bižuterie v Jablon-
ci nad Nisou, p.o.

Mariánská sklářská pouť 6 000,-

Čmelák - Spo-
lečnost přátel 
přírody, o.s.

Společně pro zdravou přírodu Liberecka 20 000,-

Spolek Patron, o.s. Opravy a prezentace drobných památek 
Jizerských hor

15 000,-

Pepikáček, o.s. Sborník výukových aktivit Les a jeho 
tajemství

9 150,-

Jizerské aktivity, 
o.s.

32. ročník Jizerská nota + 5. ročník Dětská 
nota

5 000,-

Celkem rozděleno: 450 650,- 
Studentský grantový program 

Cílem tohoto programu je podpořit především diplomové, bakalářské a seminární 
práce studentů vysokých a středních škol, které svým zaměřením mají vazbu na 
Jizerské hory. Splnění tohoto požadavku garantují svým vyjádřením pracovníci 
Správy CHKO Jizerské hory. Tento grantový program byl vyhlášen v prosinci roku 
2011. Byla podána jedna žádost a správní rada rozhodla o její podpoře ve výši  
2 000,- Kč. Příspěvek však bude vyplacen až v roce 2013.

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2013

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Tomáš Vágai Regionální rozvoj Frýdlantska 2 000,-

Celkem rozděleno: 2 000,-

Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji
Uvědomujeme si, že důležitou roli při výchově dětí hrají školy a další organizace 

pracující s mládeží. Od roku 2002 podporujeme děti v rozvoji kladného vztahu 
k přírodě prostřednictvím těchto institucí. Každoročně jim nabízíme finanční  
i odborné zázemí, díky kterému mohou realizovat ekologicko-výchovné aktivity. 
Doposud jsme takto pomohli již 111 projektům celkovou částkou 1 524 240,- Kč. 
Naší hlavní snahou je klást důraz na práci v terénu a samostatnou aktivitu dětí. 
Naše pozornost se zaměřuje na výzkumné práce, pozorování živočichů či rostlin, 
péči o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy atd. Přednost 
dáváme zejména projektům zapojujícím více subjektů, s přímou vazbou na Jizerské 
hory a s delší časovou návazností.

Již koncem roku 2011 jsme vyhlásili další kolo grantového programu ekologické 
výchovy dětí v Libereckém kraji. Prostředky na něj získáváme především od 
místních firem, nadací, samospráv a částečně i z výnosů nadačního jmění. Podáno 
bylo celkem 30 žádostí na částku 715 186,- Kč. K tomuto grantovému programu 
máme sestavený poradní sbor z řad odborníků, který všechny žádosti zhodnotil  
a předložil správní radě své doporučení. Následně správní rada schválila 19 žádostí 
v celkové výši 238 440,- Kč.

 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

ZŠ a MŠ Josefův Důl, p.o. Když starší učí mladšího – Les a 
jeho tajemství

8 000,-

ZŠ a MŠ Bílý Potok, p.o. Živá učebnice 7 260,-

ZŠ Lázně Libverda, p.o. Poznáváme Jizerské hory jako 
původní osadníci

9 000,-

ZŠ Poniklá, p.o. Ptačí svět 6 800,-

ZŠ A OA Masarykova, 
p.o.

Cesty v Jizerských horách 12 750,-

Semínko země, o.s. „Ze mě je země“ neboli žížalení 25 000,-

Mgr. Jana Zvárová Farma dětem 20 000,-

MŠ Špičák, p.o. HMATOVÉ POLE  - jedno 
zastavení na cestičce poznávání

23 700,-

Mateřské a dětské 
centrum MAJÁK, o.s.

Rok v Jizerkách - ekologická 
výchova dětí předškolního věku

20 000,-

Mgr. Václav Mikule Život na farmě aneb veselá koza 
a hořké bejlí

4 200,-

MŠ Lísteček, p.o. STROMOVNÍK 7 000,-

ZŠ a MŠ Desná, p.o. Příroda Jizerských hor 8 000,-

ZŠ Švermova, p.o. Jizerské hory očima dětí 15 000,-

SRPDŠ při ZŠ Liberec, 
o.s.

Učíme se s Hlínohrabem 20 000,-

ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, 
p.o.

Putování Jizerskými horami  
aneb hurá  za lesními skřítky a 
vílami

14 500,-

ZŠ a MŠ Dolní Řasnice, 
p.o.

O přírodě v přírodě 4 000,-

Jablonecké kulturní a 
informační centrum, 
o.p.s.

Zaostřeno na netýkavku 
– ekologický výukový program 
a doprovodné aktivity pro 
veřejnost

10 230,-

ZŠ a MŠ Stráž pod 
Ralskem, p.o.

Expedice Jizerské hory 
(nevyčerpáno a vráceno 378,- 
Kč)

8 000,-

Spolek pro volný čas 
NOVOVESAN, o.s.

Hmyzí hotel 15 000,-

Celkem rozděleno: 238 440,-

Další podpora 
V roce 2012 jsme rozhodli o podpoře naší dceřiné společnosti Společnosti 

pro Jizerské hory, o.p.s. na přípravu projektových dokumentací a žádostí hned tří 
projektů, které byly podány do Operačního programu Životního prostředí a to 
v celkové výši 834 200,- Kč. Pokud budou žádosti úspěšné a bude jim přidělena 
podpora ze Státního fondu životního prostředí, budou tyto prostředky vratné  
a využijí se na částečné spolufinancování těchto projektů. Další podporu ve výši  
100 000,- Kč jsme přidělili na realizaci programů ekologické výchovy ve SEV Jizerka 2. 
Díky této podpoře nemusela být přerušena kontinuita běžících ekologicko-
výchovných programů a pomohli jsme tak překonat období mezi dotacemi.

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Předfinancování projektu výsadeb 
původních druhů dřevin v Jizerských 
horách

177 600,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Realizace programů ekologické výchovy ve 
SEV Jizerka 2

100 000,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Projekty OPŽP pro Jizerské hory  
(1. část)

238 800,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Zpracování projektové  dokumentace 
projektu Zprůchodnění toku Smědé  
v ř. km 45,155 – 45,208

90 000,-

Celkem rozděleno: 606 400,-

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2013

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Projekty OPŽP pro Jizerské hory (2. část) 327 800,-

Celkem rozděleno: 327 800,-

Výše tohoto příspěvku poskytnutého MF ČR a vloženého do nadačního jmění 
činí 44 340 000,- Kč. Výnosy z těchto finančních prostředků jsou používány 
v souladu se smlouvou mezi poskytovatelem příspěvku a Nadací jako jeho 
příjemcem. Závazný objem prostředků určených k rozdělení třetím osobám 
– příjemcům nadačních příspěvků v grantových programech dle metodiky MF ČR 
pro rok 2012 činil 33 170,- Kč.

Nadační příspěvky (Kč)

Předpoklad:                           33 170,-

Skutečnost: 688 712,-

Zpráva o hospodaření s prostředky kategorie NIF �



sídlo Nadace:
    Vaňurova 465/20, 460 01 Liberec 3
IČ:
    467 460 30
kancelář a adresa pro písemný styk:
    Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
telefon:
    486 131 091    kancelář
    605 701 503    Mgr. Ondřej Petrovský
e-mail:
    jizerky@ecn.cz 
web:
    www.jizerky.ecn.cz 
bankovní spojení : 

ČSOB, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 346 35 88/0300

Kontakty

Pasiva

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění 45 295 161,- 
Fondy 158 000,-
Výsledek hospodaření celkem 2 502 043,-

Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky 88 947,-
Jiná pasiva 6 188,- 
Pasiva celkem: 48 050 339,- 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012 (Kč)
Náklady

Spotřeba materiálu a energie 116 151,-
Prodej zboží - kalendáře 38 486,-
Cestovné 29 326,-
Reprezentace 75 049,-
Ostatní služby 187 158,-
Osobní náklady 705 571,-
Ostatní náklady 49 763,-
Odpisy dlouhodobého majetku 7 898,-
Náklady celkem: 1 209 402,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 61 500,-
Tržby z prodeje kalendářů 81 532,-
Úroky z běžných účtů 11 060,-
Výnosy z finančního majetku 2 830 184,-
Přijaté příspěvky (dary) 25 023,-
Výnosy celkem: 3 009 299,- 

Hospodářský výsledek roku 2012: 1 799 897,- Kč

Doplňující údaje:

Nadace v hodnoceném období dodržela pravidlo pro omezení nákladů 
souvisejících se správou nadace stanovené ve statutu Nadace.

Nadace vykazuje v průměru 2 pracovníky a tomu odpovídající osobní 
náklady.  

Nadační jmění ve výši 45 295 161,- Kč je tvořeno nemovitostí ve 
vlastnictví Nadace, finančními prostředky kategorie NIF převedenými 
Ministerstvem financí České republiky a prostředky získanými od 
akciové společnosti Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou, RNDr. Miroslava 
Bečky, Jablonec nad Nisou, Rekuper Sychrov, s.r.o., SVED, e.d., Liberec, 
Status, s.r.o., Turnov, MT Oil, s.r.o., Pěnčín a SZP Sychrov, a.s.. Finanční 
prostředky jsou uloženy v dluhopisech a na bankovních účtech smluvně 
obhospodařovaných UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Československou 
obchodní bankou, a.s. a Českou spořitelnou, a.s. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři Nadace.



Spravni rada

Kancelář

Dozorčí rada

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
náměstek ředitele Správy             

Krkonošského národního parku
předseda dozorčí rady

Ing. Miloš Šnytr
Úřad pro ochranu osobních údajů

člen správní rady

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
vysokoškolský učitel

člen dozorčí rady

JUDr. Pavel Pfajfr
advokát

místopředseda správní rady

RNDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR
předseda správní rady

Ing. Richard Kořán
člen burzy

člen dozorčí rady

Jakub Trsek
asistent ředitele

Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel Nadace

´ ´



Zpr va auditoraa

Kateřina Bednářová
Jiří Čivrný
Libor Dostál
Martin Dušek
Martin Fryč
Hana Gdulová
Roman Grebeníček
Šárka Halamová
Petr Honc
Robin Horák
Vítězslav Hudský
Jiří Hušek
Zuzana Jankajová
Břetislav Jansa
Michal Kadlec
Roman Karpaš
David Kavan
Tereza Knopová
Aleš Kočí
Tomáš Komrzý
Blanka Konvalinková
Richard Kořán
Jiří Koudelka
Milan Kryl
Václav Lahovský
Tomáš Lánský

Zdeněk Lín
Klára Magrová
Jana Mejzrová
Petra Menclová
Pavel Musil
Václav Novotný
Jiří Panoch
Zdeněk Patzelt
František Pelc
Jan Pešek
Eva Petrovská
Pavel Pfajfr
Květuše Rusnoková
Alena Rydvalová
Lenka Rychtaříková
Ludvík Řičář
Ivo Schötta
Otakar Schwarz
Otokar Simm
Jan Strakoš
Roman Šafránek
Josef Šedlbauer
Romana Šefraná
Miloš Šnytr
Eva Šrámková
Miroslav Šulc
Pavel Vinklát
Květa Vinklátová
Pavel Vonička
Siegfried Weiss
Lenka Zadrobilová

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty  za období od 1.1.2012 do 31.12.2012  
a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. 
Údaje o Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor jsou uvedeny v úvodu přílohy 
této účetní závěrky.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným 
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 
situaci přiměřené účetní odhady.

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.  
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní 
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských 
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto 
rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 
a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Ověřili jsme rovněž soulad výroční zprávy Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor s ověřovanou účetní závěrkou a věrnost a poctivost informací o hospodaření  
s prostředky z Nadačního investičního fondu.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku k účetní závěrce, výroční zprávě a plnění podmínek týkajících 
se hospodaření s výnosy získaných z prostředků poskytnutých na základě smlouvy 
č.00083-2002-211-S-N-39 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené 
podle § 18,odst. 2) písm. a) bod 6. zákona č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR ve 
věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor k 31.12.2012 a nákladů, výnosů  
a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy vyjma 
zúčtování úroků z dlužných cenných papírů. Toto nemá vliv na výsledek hospodaření 
běžného období jen na jejich ocenění v rozvaze. Informace uvedené ve výroční zprávě 
účetní jednotky jsou v souladu s touto účetní závěrkou.

Podle našeho názoru Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor splnila  
k 31. 12. 2012 ve všech významných ohledech podmínky týkající se hospodaření s výnosy 
získanými z prostředků poskytnutých na základě smlouvy č.00083-2002-211-S-N-39  
o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18,odst. 2) písm. a) bod 6. 
zákona č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné 
osoby a o Fondu národního majetku ČR.

Děkujeme...

A.Raymond Jablonec, s.r.o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
Akustické a izolační stavby, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Arda, s.r.o., Liberec
ARK, s.r.o., Liberec
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec
B & F, spol. s r.o., Frýdlant
Benne, s.r.o., Frýdlant
Canon CZ, s.r.o., Praha
CiS SYSTEMS, s.r.o., Nové Město pod Smrkem
CTT Media, s.r.o. - Ing. Ondřej Doležal, Liberec 
ČEPS, a.s., Praha
Detoa Albrechtice, s.r.o., Albrechtice v Jizerských horách
Dětský folklórní soubor Jizerka
DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou
D.R.A.K., o.s., Liberec
EKOLES-PROJEKT, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Electropoli - Galvia, s.r.o., Třemošnice
EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou
EMKAS, s.r.o., Liberec
Eurovia CS, a.s., Liberec
Fórum dárců, Praha
JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou
Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Liberec
Jizerská porcelánka, s.r.o., Desná v Jizerských horách
Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec
Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče, Liberec
Kovonex, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
Krajská věděcká knihovna, Liberec
KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a.s., Trmice
Kulturní a společenské centrum Lidové sady, Liberec
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Liberecký deník

Petr Anděl
Hana Baaderová
Ondřej Bartůšek
Jana Bazevičiusová
Kateřina Bednářová
Rodina Bémova
Václav Bergl
Pavla Berglová
Soňa Brátová
Jindřich Briestenský
Čmelák - Společnost 
přátel přírody, o.s. 
Jan Daňo
manželé Dědkovi
Ondřej Doležal
Libor Dostál
Miroslav Dusík
Alena Dvořáková
Václav Formánek
Jaroslava Fričová
Jiří Gdula
Hana Gdulová
Tomáš Hakr
Petra Handlířová
Blanka Havlová
Zdeněk Heřman
Jeňýk Hofmeister
Zuzana Hořická
Lenka Hřibová
Vítězslav Hudský
Ivana Hujerová
Zuzana Charvátová
Jaroslava Janečková
Jan Jirků
Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s. 
Zdeňka Juklová
Eva Kajzarová
Roman Karpaš
Tomáš Klimovič
manželé Kneřovi
Jan Korytář
Michal Koutný
Pavel Kraus
Jitka Křelinová
manželé Křížovi
Roland Kusebauch
Helena Lacinová
Iva Latináková

Kateřina Lauermannová
manželé Lukášovi
Klára Mágrová
Lenka Macháčková
manželé Mašterovi
Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK, o.s. 
Věra Mejstříková
Zdeněk  Melichar
Viktor Mesčerjakov
Markéta Miklasová
Horst Moudrý
MŠ Jiráskova, Frýdlant, p.o. 
MŠ Lísteček, Liberec, p.o. 
MŠ Turnov, p.o. 
Vilém Murcek
Štefan Nejeschleba
Alena Ottová Čepelková
Martin Palát
Eva Petrovská
Irena Pluhařová
Michal Potůček
Luboš Příhoda
Martin Půta
Alena Režná
Jitka Rozkovcová
manželé Řičářovi
manželé Sadilovi
David Sanetrník
Libuše Sedláková
Otakar Schwarz
Vlastimil Staněk
Jan Svoboda
manželé Šedlbauerovi
manželé Ševců
Petr Šourek
Václav Šrédl
Petra Šťastná
Michaela Štrausová
Adéla Švarcová
manželé Tomášovi
Radovan Valent
Alexandr Valentin
Šárka Venclová
Božena Voborníková
manželé Vohlídalovi
Pavel Vonička
František Vozka
Petra Vyčítalová

Alena Závůrková
Mojmír Zemánek
Radim Zika
ZŠ a MŠ Bílý Potok, p.o. 
ZŠ a MŠ Josefův Důl, p.o. 
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, p.o. 
ZŠ Chrastava, p.o. 
Martin Zvára

Liberecký kraj
Liflex, s.r.o., Rynoltice
Ligranit, a.s., Liberec
Loretánská kaple, Rumburk
LUCID, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
LUKOV Plast, spol. s r.o., Český Dub
Město Desná v Jizerských horách
Městský úřad Frýdlant v Čechách
Ministerstvo financí ČR, Praha
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum Jizerských hor, Jizerka
Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou
Nadace Jedličkova ústavu, Praha
Náš kraj o.s., Liberec
Net-System, s.r.o., Liberec
NORDservis, s.r.o., Liberec
Obec Lázně Libverda
Obchodní centrum Fórum, Liberec
POBOZAM, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Projektová kancelář VANER, s.r.o., Liberec
Rekuper Sychrov, s.r.o.
Resim, s.r.o., Turnov
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice
Severochema Liberec, družstvo pro chemickou 

Seznam aktivních členů Klubu přátel Nadace s poděkováním, 
které jim po zásluze patří:

organizacím...

...i je
dotliv

cům

Jakub Trsek 2013

výrobu
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Liberec
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec
SZP Sychrov, a.s., Sychrov
Škoda auto, a.s., Mladá Boleslav
Tiskárna RUCH spol. s r.o., Liberec
Trans Pan, s.r.o., Liberec
Tutix, spol. s r.o., Liberec
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Liberec
Vratislav Mansfeld-Projektová a inženýrská kancelář, Liberec
Základní škola Švermova, Liberec
ZH Bohemia Audit, s.r.o., Liberec


